
Storhøj Beboerforenings udflugt
går i år til det skønne Hindsholm, 
halvøen nord for Kerteminde
med naturområdet Fyns Hoved
øverst oppe.

Vi er net op hjem vendt fra en re kog no -
scerings tur i om rå det - og kan be ret te om
et idyl lisk ku peret fynsk land skab med
pop pel træ er, le ven de hegn, sten di ger og
ma leri ske lands bye,r hvor strå tæk te bin -
dings værks går de hyg ger sig om kring ga -
de kæret. Om rå det er spæk ket med grav -
hø je, jæt testu er og an dre ste nal der levn.
Hen o ver den ne fyn ske idyl er drys set et
par hånd ful de krid hvi de mid de lal der kir -
ker og nog le smuk ke her re går de. He le
her lig he den er om kran set med stran de,
blåt hav og ud sigt til øer og hol me (se ved -
lag te fol der).

Over nat ning
Vi har le jet en spej der hyt te i Høj bjerg,

der lig ger på Lang ø’s hø je ste punkt, et par
mi nut ters gang fra stran den. Der er mas -
ser af plads (kan rum me 70 spej dere),
men el lers er hyt ten som spej der hyt ter er
flest. 

Man kan få (1) se parat og kom for ta belt
værel se med eget WC i hoved byg nin gen,
el ler (2) se parat værel se i an nex el ler
hoved byg ning, el ler (3) man kan få eget
hjør ne i en af de to store so ve sa le. Grund -
pri sen er ud reg net på ba sis af (3), der be -
ta les et lil le til læg for (2) og et lidt stør re for
(1). 

Pris
Grund pri sen er 375 pr. per son, heri er

inklu deret  over nat ning i eget hjør ne af
stor so ve sal+mad+en tré og gui det rund -
tur i Jo han nes Lar sen Mu se et. 

Der til kom mer til læg på 150 kr. pr. nat
for kom for ta belt se perat dob belt værel se
med eget WC og et til læg på 75 kr. pr. nat
for se perat dob belt værel se. Børn er vel -
kom ne, ind i vi du el pris ud reg nes ef ter
stør rel se - kon takt ar ran gører ne. 

Der er og så mu lig hed for at gi ve ry ger ne 
de res eget ak ti vi tets rum. 

Ud val get træk ker lod og for de ler rum.
Be ta ling sker til én fra ud val get in den 1.
au gust.

Vi hå ber på god til slut ning, ba si spri sen
er be reg net på 24 del ta gere, så lok din na -
bo med.

Nu skal der til mel des
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Fore lø bigt pro gram

Fredag den 22. au gust:

Der er fæl les spis ning af med bragt mad
om kring kl. 18.30. Kl. 20.00 er der fæl les
kaf fe. Man kan kom me al lere de om efter -
mid da gen, vi har hyt ten fra fre dag kl.
12.00.  

Lørdag den 23. au gust:
Lør dag for mid dag kan man: 

En ten del ta ge i en tur til Fjord & Bælt -
cen tret, der lig ger i Ker te min de og er by -
ens nye at trak tion. Her kan man ta ge en
tur til ha vets bund i et under vand s ob ser -
va torium, der fun gerer som et om vendt
akvarium, hvor gæ ster ne - be skyt tet af
glas - føres ned på hav bun den, så le ven de 
fisk og sø græs kan se, hvor dan men ne -
sker ser ud. Op ste get igen fra ha vets bund
kan man drys se gen nem Ker te min des
gam le by ker ne med snæv re ga der og gøre 
holdt ved mu seums bu tik ken “Hø keren”
med et ud valg, som ik ke har set sin ma ge
de sid ste 50 år. 

El ler man kan del ta ge i en tur til Ryn ke -
by kir ke, der er kendt for si ne kalk ma leri -
er, især “him me lor ke steret” hvor 31 svæ -
ven de eng le spil ler hver sit in stru ment. Ef -
ter Ryn ke by køres til Lad by ski bet, der lig -
ger hvor man fandt det, tæt ved det smuk -
ke Ker tin ge Nor. Den ne tur slut ter og så
hos “Hø keren” i Ker te min des gam le by -
del. 

Ved 12-tiden sam les al le ved Jo han -
nes Lar sen Mu se et til en gui det rund tur
(se ved lag te fol der). Mu se et hol der til i Jo -
han nes Lar sens hjem og ate li er på Møl le -
bak ken. I ha ven er der mu lig hed for at spi -
se den med brag te mad pak ke. Re sten af
efter mid da gen kan man slap pe af og la -
ve en fæl les gå tur i den dej li ge na tur om -
kring hyt ten. Lør dag af ten hol des den
tra di tions ri ge 3-retters fest mid dag med
under hold ning og dans.

Søndag den 24. au gust
For mid da gen by der på fri lufts ople vel -

ser. Vi skal be sø ge jæt testu en “Mår høj”
med et vel be varet grav kam mer, som man
kan kom me ind i. Må ske kører vi om kring
en ty pisk “fynsk lands by” som Må le med
man ge smuk ke bin dings værks går de el ler
Vi by, en vel be varet og fre det idyl med en
ren o veret møl le. Må ske læg ger vi ve jen
om kring og kig ger ind i et par af de man ge
kir ker og ka ster et blik på her re går de ne
Sche e len borg el ler Brock dorff.

Turens høj de punkt er Fyns Ho ved,
som er et utro ligt smukt na tur om rå de med 
et rigt fug le liv og flere sjæld ne plan ter. Ud -
sig ten er fan tastisk, på klare da ge kan man 
med det blot te øje se Sjæl land, Sam sø, en
del af Jyl land og na tur lig vis Fyns nord kyst
med Æbelø. Gå turen rundt om Fyns Ho -
ved ta ger om kring en ti me. Af hæn gig af
vind og vejr bli ver fro ko sten i bak ker ne el -
ler hjem me i hyt ten.
Tove & Helmer og 
Knud & Anegen 

Til mel ding (af le veres se nest 1. juli til én fra ud val get)

Ja, jeg/vi vil ger ne del ta ge i ud flug ten til Hinds holm

og kom mer ialt..........voks ne (375 kr.) og ...........børn (? kr.).

Vi øn sker se parat værel se til 150 kr. eks tra pr. nat      JA o   NEJ o
Vi øn sker se parat værel se til 75 kr. eks tra pr. nat        JA o   NEJ  o

Jeg/vi hed der...................................................................................................,,,

og bor.................................................................................................................


